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Bab 3 

Metodologi Penelitian dan Percobaan Pendahuluan 
 

3.1  Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian untuk membuat model prediksi dilakukan dalam 3 (tiga) 

tahap kegiatan yang ditunjukkan Gambar 3.1. 

 

 
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

 

3.1.1 Identifikasi Data Variabel Makro 

Tahap identifikasi data variable makro dilakukan penghimpunan data 

pendidikan, status bekerja, dan kesehatan yang di klasifikasikan (digitalisasi) 

berdasarkan indikator dan diurutkan per-periode-nya (tahunan). Untuk pendidikan 

menggunakan data persentase angka partisipasi sekolah 7-12 tahun dan persentase 

angka partisipasi sekolah 12-15 tahun, pekerjaan menggunakan data persentase 

penduduk bekerja di sektor informal dan di sektor formal, dan kesehatan 

menggunakan data persentase penduduk pengguna kontrasepsi. 
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3.1.2 Pembuatan Model Prediksi  

Tahap pembuatan model prediksi, terlebih dahulu dilakukan identifikasi pola 

data, selanjutnya memilih metode prediksi yang sesuai dengan pola data. Setelah 

mendapatkan metode prediksi yang sesuai dengan pola data, dilakukan prediksi 

berdasarkan metode terpilih. Akurasi hasil prediksi (lihat bagian 3.4) dilakukan 

dengan pendekatan MAPE, MSE dan MAD. Untuk mencari tahu kerentanan 

daerah, dilakukan evaluasi menggunakan metode Fuzzy MCDM (lihat bagian 3.6) 

dari hasil prediksi variabel persentase angka partisipasi sekolah 7-12 tahun, 

persentase angka partisipasi sekolah 12-15 tahun, persentase penduduk bekerja di 

sektor informal, persentase penduduk bekerja di sektor formal, dan persentase 

penduduk pengguna kontrasepsi. 

 

3.1.3 Representasi Informasi Geografis  

Tahap representasi informasi geografis dilakukan dengan menggunakan 

teknologi berbasis sistem informasi geografis untuk memvisualisasikan data dan 

informasi kerentanan daerah dalam bentuk tabel, grafik maupun peta. 

Perancangan representasi informasi geografis menggunakan teknologi berbasis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 

 
Gambar 3.2 Rancangan Representasi Informasi Geografis berbasis SIG 
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Rancangan representasi informasi geografis menggunakan teknologi 

berbasis SIG bertujuan memberikan informasi kerentanan daerah kepada 

pengguna (stakeholders) yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian penting yaitu: 1) 

penyimpanan data (.sql, .xls, dan .shp); 2) pemrosesan data menggunakan double 

exponential smoothing, Fuzzy MCDM, dan Fuzzy Statistik; 3) aplikasi model 

prediksi kerentanan daerah; dan 4) representasi data. 

 

3.2 Desain dan Arsitektur Model 

Desain dan arsitektur model prediksi yang dibangun pada penelitian ini 

ditunjukkan pada Gambar 3.3. 

 

 
Gambar 3.3 Desain dan Arsitektur Model 

 

Secara umum, deskripsi arsitektur model prediksi yang dibuat terbagi dalam 

3 bagian sebagai berikut. 

 

3.2.1 Penghimpunan Data 

Data persentase angka partisipasi sekolah 7-12 tahun, persentase angka 

partisipasi sekolah 12-15 tahun, persentase penduduk bekerja di sektor informal, 

persentase penduduk bekerja di sektor formal, dan persentase penduduk pengguna 
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kontrasepsi yang telah didigitalisasi ke dalam spreadsheet (.xls) dan dimigrasi ke 

basis data (.sql), dengan periode data dari 2005-2012 untuk 29 Kabupaten dan 6 

Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.2.2 Proses Model Prediksi 

Proses prediksi dilakukan dengan plot data terlebih dahulu untuk 

mengetahui pola data. Dari hasil percobaan pendahuluan yang dilakukan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui pola data, diambil sampel 11 Kabupaten/Kota 

dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan variabel 

makro yaitu persentase angka partisipasi sekolah (APS) 7-12 tahun (Gambar 

3.4.a), persentase angka partisipasi sekolah (APS) 12-15 tahun (Gambar 3.4.b), 

persentase penduduk bekerja di sektor informal (Gambar 3.4.c), persentase 

penduduk bekerja di sektor formal (Gambar 3.4.d), dan persentase penduduk 

pengguna kontrasepsi (Gambar 3.4.e) yang tervisualisasi sebagai berikut. 

  

 
(a) Sampel APS 7-12 tahun 

 

 
(b) Sampel APS 12-15 tahun 
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(c) Sampel Bekerja di Sektor Informal 

 

 
(d) Sampel Bekerja di Sektor Formal 

 

 
(e) Sampel Pengguna Konstrasepsi 

 

Gambar 3.4 Visualisasi Pola Data untuk Sampel 11 Kabupaten/Kota 
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Dari hasil melakukan plot data dalam bentuk grafik untuk variabel makro 

persentase angka partisipasi sekolah 7-12 tahun, persentase angka partisipasi 

sekolah 12-15 tahun, persentase penduduk yang bekerja di sektor informal, 

persentase penduduk yang bekerja di sektor formal, dan persentase penduduk 

pengguna kontrasepsi (lihat Gambar 3.4), terlihat pola data yang tidak terlalu 

stasioner tetapi mengandung unsur tren. Metode prediksi untuk pola data tren 

yaitu Linear Trend (LT), Double Exponential Smoothing (DES), Autoregressive 

(AR), dan lainnya (Hakim, 2001 dan Bivan, Akhilomen, Augustine, dan Rahman, 

2013). Maka pencarian metode prediksi terbaik pada penelitian ini adalah dengan 

membandingkan metode LT dan DES dan validasi hasil prediksi dilakukan untuk 

mengetahui akurasi prediksi, seperti yang ditunjukkan bagan alir Gambar 3.5.  

 

 
Gambar 3.5 Pemilihan dan Implementasi Metode Prediksi 

 

Data hasil prediksi dengan menggunakan metode prediksi terbaik akan 

dievaluasi untuk menentukan daerah yang akan rentan miskin menggunakan 

metode Fuzzy MCDM (lihat bagian 3.6). 

 

3.2.3 Visualisasi Informasi Geografis 

Visualisasi model prediksi yang dibuat untuk merepresentasikan kerentanan 

daerah dalam bentuk tabel, grafik, maupun peta menggunakan teknologi berbasis 
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Sistem Informasi Geografis (SIG). Perancangan arsitektur teknologi berbasis SIG 

yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil dari model prediksi ditunjukkan 

pada Gambar 3.6 

 

 
Gambar 3.6 Rancangan Arsitektur SIG 

 

3.3 Algoritma Prediksi 

Algoritma untuk metode double exponential smoothing yang digunakan 

dalam model prediksi dilakukan secara bertahap dari fase inisialisasi, fase pola 

prediksi dari nilai aktual, dan fase prediksi sebanyak n periode. Pada fase 

inisialisasi, dilakukan inisialisasi data aktual (Y), inisialisasi nilai konstanta (α) 

untuk pemulus (S) dan inisialisasi nilai konstanta (β) untuk tren (b) dimana nilai 

konstanta dicari dengan pendekatan trial and error untuk mendapatkan nilai yang 

optimal dari rentang 0 sampai dengan 1. Selanjutnya inisialisasi banyaknya 

periode yang akan di prediksi. Pada fase pola prediksi dari nilai aktual, dilakukan 

penghitungan nilai pemulusan dan nilai tren yang dimulai dari periode ke dua dari 

data aktual (Y). Fase yang terakhir yaitu fase prediksi sebanyak m periode, 

dilakukan untuk menghitung data prediksi setelah data aktual terakhir. Secara 

lengkap, algoritma prediksi menggunakan metode double exponential smoothing 

ditunjukkan sebagai berikut. 
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Prediksi untuk periode ke depan setelah data aktual dilakukan hanya 

sebanyak 2 periode karena jika bn bernilai negatif maka nilai prediksi akan 

cenderung menurun, tetapi jika bn bernilai positif maka sebaliknya. Semakin 

banyak periode yang diprediksi akan membuat nilai prediksi menjadi semakin 

jauh dari nilai aktual terakhir. 

 

3.4 Validasi Prediksi 

Validasi hasil prediksi digunakan untuk mengetahui akurasi prediksi dengan 

menghitung nilai galatnya menggunakan pendekatan Mean Absolute Deviation 

(MAD), Mean Square Error (MSE), dan Mean Absolute Percentage Error 

(MAPE) (Rani dan Raza, 2012). 

 

MAD digunakan untuk mengukur akurasi prediksi dengan merata-rata kesalahan 

prediksi (nilai absolut masing-masing kesalahan). 

 

MAD =
∑ (Yt − Y̅t)

n
t=1

n
 

(4) 

Fase I: inisialisasi 
Langkah 0 
Inisialisasi deret data aktual (Y) dalam rentang waktu tertentu. 
Inisialisasi nilai konstanta pemulusan (alpa) dan nilai konstanta tren 
(beta), dengan rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. 
Inputkan banyaknya periode yang akan diprediksi (dihitung dari data 
aktual terakhir). 

Fase II: pola prediksi dari nilai aktual 
Langkah 1 
Hitung pemulusan (S) dan tren (b) periode ke dua. 
S2=Y2 
b2=((Y2-Y1)+(Y3-Y2)+(Y4-Y3))/3 
Langkah 2 
Ulangi langkah 3 sampai panjang data aktual terpenuhi. 
Langkah 3 
Hitung Sn=α*Yn+(1-α)*(Sn-1+bn-1) 
Hitung bn=β*(Sn-Sn-1)+(1-β)* bn-1 

Fase III: prediksi sebanyak m periode 
Langkah 4 
Hitung prediksi Fm=Sn+(m)*bn  
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MSE digunakan untuk melihat besarnya nilai kesalahan dari pengkuadratan nilai 

kesalahan. 

 

MSE =
∑ (Yt − Y̅t)

2n
t=1

n
 

(5) 

 

MAPE digunakan untuk menemukan kesalahan absolut tiap periode dengan 

membagi nilai observasinya kemudian dipersentasekan. 

MAPE =  
∑ (|

(Yt − Yt̅)
Yt

|)n
t=1 x 100 %

n
 

(6) 

 

3.5 Pengujian Hasil Prediksi 
Dimisalkan simulasi pengujian data hasil prediksi (F) menggunakan double 

exponential smoothing dengan data aktual (Y), seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 3.1. Perhitungan galat dilakukan mulai periode ke dua hingga periode 

terakhir data aktual (Y), karena pada periode pertama tidak terdapat data prediksi 

maka tidak bisa dilakukan penghitungan nilai galat.  

Table 3.1 Simulasi Pengujian Hasil Prediksi 

Prediksi (F) - 50.42 48.08 

Aktual (Y) 18.06 50.71 47.99 

 

Proses pengujian menggunakan MAD, MSE, dan MAPE untuk periode yang 

terdapat data prediksi (F) = {50.42, 48.08} dan data aktual (Y) = {50.71, 47.99}, 

adalah sebagai berikut: 

MAD = 
(50.71 − 50.42) + (47.99 − 48.08)

2
=

0.2

2
= 0.1 

MSE =  
((50.71 − 50.42) + (47.99 − 48.08))2

2
=

0.04

2
= 0.02 

MAPE =  
(|

(50.71 − 50.42)
50.71

| + |
(47.99 − 48.08)

47.99
|) x 100 %

2
=

0.39

2
= 0.195 % 
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3.6 Penyelesaian dengan Fuzzy MCDM 

Ada 3 langkah penting yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan masalah 

pengambilan keputusan menggunakan metode Fuzzy MCDM, sebagai berikut. 

 

3.6.1 Representasi Masalah 

a. Tujuan keputusan ini adalah untuk menentukan kerentanan daerah 

(Kabupaten/Kota) di Jawa Tengah berdasarkan data variabel makro yaitu 

Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun, Angka Partisipasi Sekolah 12-15 tahun, 

Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Informal, Persentase Penduduk Bekerja 

di Sektor Formal, dan Persentase Penduduk Pengguna Kontrasepsi. 

b. Terdapat 35 Kabupaten/Kota yang dinyatakan sebagai alternatif (A) keputusan, 

yaitu A = {A1, A2, A3,…, A35}, secara berturut-turut A1 = Kabupaten Cilacap, 

A2 = Kabupaten Banyumas, A3 = Kabupaten Purbalingga,…, A35 = Kota Tegal.  

c. Dan 5 variabel makro sebagai kriteria (C) keputusan, yaitu C = {C1, C2, C3, C4, 

C5}, dengan penyataan C1 = Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun, C2 = Angka 

Partisipasi Sekolah 12-15 tahun, C3 = Persentase Penduduk Bekerja di Sektor 

Informal, C4 = Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal, dan C5 = 

Persentase Penduduk Pengguna Kontrasepsi 

d. Struktur hirarki masalah dapat ditunjukkan pada Gambar 3.7. 

 

 
Gambar 3.7 Struktur Hirarki Masalah 
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3.6.2 Evaluasi Himpunan Fuzzy 

a. Himpunan variabel linguistik yang merepresentasikan bobot (W) kepentingan 

untuk setiap kriteria, yaitu T(kepentingan) W={SR,R,C,T,ST} dengan 

SR=Sangat Rendah, R=Rendah, C=Cukup, T=Tinggi, ST=Sangat Tinggi. 

Rating Kepentingan ditentukan dengan interpretasi menggunakan matrix 

keputusan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai berikut (Kusumadewi, 

2006).  

 Misalkan Oi dan Oj adalah tujuan. Tingkat kepentingan relatif tujuan-tujuan 

ini dapat dinilai dalam 9 poin, seperti pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Interpretasi Tingkat Kepentingan 

Nilai Interpretasi 

1 Oi dan Oj sama penting 

3 Oi sedikit lebih penting daripada Oj 

5 Oi kuat tingkat kepentingannya daripada  Oj 

7 Oi sangat kuat tingkat kepentingannya daripada Oj 

9 Oi mutlak lebih penting daripada Oj 

2, 4, 6, 8 Nilai-nilai intermediate 

Jika C adalah Kriteria maka: 

C1 = Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun 

C2 = Angka Partisipasi Sekolah 12-15 Tahun 

C3 = Persentase Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal 

C4 = Persentase Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal 

C5 = Persentase Penduduk Pengguna Kontrasepsi 

 

 Berikut ini adalah MATRIX A perbandingan berpasangan: 

 
C1 C2 C3 C4 C5 

C1 1 0.5 0.333333 0.2 0.5 

C2 2 1 0.666667 0.4 1 

C3 3 1.5 1 0.6 1.5 

C4 5 2.5 1.666667 1 2.5 

C5 2 1 0.666667 0.4 1 

Jumlah 13 6.5 4.333333 2.6 6.5 

 

 Karena penjumlahan masing-masing kolom pada MATRIX A ≠ 1, maka 

MATRIX A tidak konsisten, sehingga dilakukan normalisasi sebagai 

berikut. 

 
C1 C2 C3 C4 C5 Rata-Rata 

C1 0.076923 0.076923 0.076923 0.076923 0.076923 0.077 

C2 0.153846 0.153846 0.153846 0.153846 0.153846 0.154 

C3 0.230769 0.230769 0.230769 0.230769 0.230769 0.231 

C4 0.384615 0.384615 0.384615 0.384615 0.384615 0.385 

C5 0.153846 0.153846 0.153846 0.153846 0.153846 0.154 

Jumlah 1 1 1 1 1 1 
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 Setelah dilakukan Normalisasi, maka nilai vektor bobot yang didapat adalah 

W = {0.077, 0.154, 0.231, 0.385, 0.154} 

 Pengujian terhadap konsistensi MATRIX A adalah sebagai berikut. 

 

Hitung (A)(WT) = 

[
 
 
 
 
1
2
3

0.5 0.3 0.2 0.5
1.0 0.7 0.4 1.0
1.5 1.0 0.6 1.5

5
2

2.5 1.7 1.0 2.5
1.0 0.7 0.4 1.0]

 
 
 
 

[
 
 
 
 
0.51
1.01
1.52
2.53
1.01]

 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
2.53
5.07
7.60
12.67
5.07 ]

 
 
 
 

 

 

Hitung: t= 
1

5
(
2.53

0.51
+

5.07

1.01
+

7.60

1.52
+

12.67

2.53
+

5.07

1.01
) = 5.00   

 

Hitung Indeks Konsistensi: CI =  
t − n

n−1
= 

5.00−5

5−1
= 0 

 

 Syarat sebuah MATRIX AHP dikatakan konsisten jika Indeks Konsistensi 

CI = 0. Sehingga MATRIX A perbandingan berpasangan dapat dikatakan 

konsisten karena nilai CI = 0. 

 Nilai keputusan diambil dari vektor bobot yaitu W = {0.077, 0.154, 0.231, 

0.385, 0.154}, dan nilai-nilai tersebut direpresentasikan pada fuzzy segitiga 

sehingga mendapatkan variabel linguistik untuk rating kepentingan seperti 

yang ditunjukkan Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Rating Tingkat Kepentingan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 

Rating Kepentingan SR R R C R 

 

Derajat kecocokan alternatif-alternatif dengan kriteria keputusan T(kecocokan) 

S = {SK,K,C,B,SB} dengan SK=Sangat Kurang, K=Kurang, C=Cukup, 

B=Baik, SB=Sangat Baik. 

b. Fungsi keanggotaan untuk setiap elemen direpresentasikan dengan 

menggunakan fuzzy segitiga, sebagai berikut: 

SR = SK = (0; 0; 0.25) 

R = K = (0; 0.25; 0.50) 

C = C = (0.25; 0.50; 0.75) 

T = B = (0.50; 0.75; 1.00) 

ST = SB = (0.75; 1.00; 1.00) 

c. Mengagregasikan bobot kepentingan (Sit) dan kriteria kecocokan (Wt) dengan 

indeks kecocokan fuzzy segitiga (F), dengan cara mensubstitusikan Sit dan Wt 

dengan bilangan fuzzy segitiga, yaitu Sit = (Oit, Pit, Qit) dan Wt = (at, bt, ct), 

maka Fi dapat didekati sebagai: 
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Fi ≡ (Yi, Qi, Zi)                                                                                                  (7) 

 

dengan: 

 

Yi = 
1

k
∑ (Oitai)

k
t=1                                                                                               (8) 

 

Qi = 
1

k
∑ (Pitbi)

k
t=1                                                                                               (9) 

 

Zi = 
1

k
∑ (Qitci)

k
t=1                                                                                             (10) 

 

i = 1, 2, 3,…,n 

 

3.6.3 Seleksi Alternatif 

a. Memprioritaskan alternatif keputusan dengan menggunakan nilai total integral. 

Misalkan F adalah bilangan fuzzy segitiga, F = (a, b, c), maka nilai total 

integral dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 

IT
α(F) =

1

2
(αc + b + (1 − α)a)                                                                       (11) 

 

Derajat keoptimalan (α), dibagi menjadi 3 (tiga) derajat dimana α = 0 (tidak 

optimis), α = 0.5 (optimis), dan α = 1 (sangat optimis). Pada kasus dalam 

penelitian ini mengambil nilai α = 1. 

b. Memilih alternatif keputusan berdasarkan nilai total integral. Pada kasus dalam 

penelitian ini mengambil 5 Kabupaten/Kota sebagai wilayah rentan. 


